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Universitetet i Nordland starter i januar 2012 en 
helt ny tverrfaglig videreutdanning for sykepleiere, 
vernepleiere og andre med 3-årig helsefagutdanning 
fra universitet og høgskoler som arbeider i kommunene. 

Mål for utdanningen
Målet med utdanningen er å dyktiggjøre og 
bevisstgjøre helsepersonell i forhold til de svært 
varierte og utfordrende situasjoner en møter i 
åpen omsorg. Utdanningen gir god tverrfaglig og 
organisatorisk innsikt i kommunehelsetjenesten.  
Utfordringene tjenestene står overfor ved innføring av 
samhandlingsreformen står sentralt i studiet.

Omsorgsforløp på tvers er et tverrfag studium som 
gir breddekompetanse og fagspesifikk fordypning 
slik at helsepersonell som arbeider i kommunene 
styrker sin kompetanse for å møte behovene hos 
tjenestemottakerne. 

Gjennom studiet vil studentene gjennomføre 
forbedrings- og utviklingsarbeid på egen arbeidsplass i 
tråd med nasjonal strategi for kvalitetsutvikling.

Organisering av studiet
Undervisingen foregår via internett og studio, og baserer 
seg i hovedsak på problembaserte læringsmetoder 
(PBL). All kommunikasjon mellom student og lærer, 
samt mellom studentene, skjer elektronisk via PC og 
studio. Studentene vil samarbeide i grupper gjennom 
nettbaserte samhandlingsverktøy. Ved Universitetet 
i Nordland er det primære digitale verktøyet for 
samhandling mellom lærere og studenter den digitale 
læringsplattformen Fronter. I tillegg vil blogg og wiki bli 
brukt gjennom hele studiet. 

Studiets varighet, omfang og nivå
Studiet har en varighet på 2 år fordelt på 4 semester og 
et omfang på 60 studiepoeng. Det er organisert som ett 
nettbasert deltidsstudium med 1 fast studiedag i uken. 
Studiet forutsetter aktiv medvirkning fra studentene i 
samhandling med andre deltakere og faglærere.
Tirsdagene vil være fast studiedag.

Studiemodell: 
1. sem:  Introduksjon 7,5 stp, 
 Tjenestemottaker i åpen omsorg 7,5 stp 
2. sem: Profesjonell yrkesutøvelse 15 stp 
3. sem:  Organisasjon og ledelse i åpen omsorg 15 stp 
4. sem:  Prosjektoppgave 15 stp

Oppstart 
Studiestart: uke 2, tirsdag 10. januar 2012. 

Kostnader i forbindelse med studiet:
Studiet er gratis, du betaler kun semesteravgift til 
Universitetet i Nordland. Som student må du påregne å 
betale en lokal avgift for bruk av studio i den kommunen 
du bor.

Ta kontakt
Har du spørsmål – ta kontakt på e-post til: 
Solrun Holm, solrun.holm@uin.no, 
Berit Sjølie, berit.moseng.sjolie@uin.no, eller 
Torill Sæterstrand, torill.saeterstrand@uin.no.

Søknadsskjema og ytterligere informasjon finner du på 
www.uin.no/omsorgsforlop
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Vil du vite mer om hva samhandlings-reformen betyr for deg som 
arbeider i helse- og omsorgstjenesten og kommunehelsetjenesten?


